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Anotace 
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4. 

ročníku pro práci s pracovním listem. 
• Pracovní list slouží k procvičení učiva, je součástí 

tématického okruhu Literární výchova – literární pojmy: 
verš, rým. 

• Pracovní list je zaměřen na procvičování literárních pojmů 
verš, rým, na práci s básněmi - četbu, vymýšlení a 
dopisování rýmů do básní a vytvoření vlastní krátké básně 
na téma zvířata. 

 
 

 



HRAJEME SI NA BÁSNÍKY 
 
 
 
Stačí jenom dopsat rýmy 
                                                                                  
Jiří Havel 
 
Ptačí vězení je …….., 
obuvník byl kdysi ………,                                        
krákoravý pták je …………., 
do koupelny patří ……….., 
chceme dýchat čistý …………. 
a mít dobrý zrak a …………, 
hodiny nám měří ………, 
v hlasivkách se rodí ……….., 
večer u nás lampa ……………, 
šicí jehla patří k ………., 
zeměkoule má dva ……….., 
brankář občas pouští ……….., 
prohra v šachu, to je ………., 
dál si můžeš sám už ……….! 
 
                                                              Z časopisu Mateřídouška 
Úkol č. 1: 
Dopiš do básničky rýmy. 
 
 
 
Kdo najde ztracená písmenka? 
 
K__ŽD__    ML__D__    VR__N__    ZR__N__ 
 
R__D__     KR__K__     N__     H__VR__N__. 
 
__     P__N     H__VR__N     VR__N__M      R__D 
 
Z__KR__K__      P__K     P__TN__CTKR__T. 
 
                                                              Z časopisu Mateřídouška 
Nápověda: 
Je to samohláska, v některých slabikách je krátká a v některých dlouhá. 
 



Hrajeme si na básníka 
 
Kuře pípá, koza ………..,                                         
kočka mňouká, ovce ……….., 
myška piští, moucha …………, 
vepřík chrochtá, kráva ……….., 
kanár zpívá, holub ……….., 
kočka škrábe, beran ……….., 
hraboš hrabe, krtek …………, 
z hadů může uštknout …………, 
ryba plave, lítá ……………, 
pozpátku jen leze ……, 
v noci sova v lese ………., 
liška lstivě z nory ……………, 
tetřev toká, jelen ………., 
že už v lese rostou ………….!                                                  
   
                                                         Z časopisu Mateřídouška 
 
Úkol č. 2: 
Dopiš do básničky rýmy. 
 
 
Úkol č. 3: 
Napiš krátkou básničku ( 1 sloku) o zvířatech.Nezapomeň na název. 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 



Správné řešení: 
 
Stačí jenom dopsat rýmy 
                                                                                  
Jiří Havel 
 
Ptačí vězení je klec, 
obuvník byl kdysi švec,                                        
krákoravý pták je vrána, 
do koupelny patří vana, 
chceme dýchat čistý vzduch, 
a mít dobrý zrak a sluch, 
hodiny nám měří čas, 
v hlasivkách se rodí hlas, 
večer u nás lampa svítí, 
šicí jehla patří k šití, 
zeměkoule má dva póly, 
brankář občas pouští góly, 
prohra v šachu, to je mat, 
dál si můžeš sám už hrát! 
 
                                                              Z časopisu Mateřídouška 
Úkol č. 1: 
Dopiš do básničky rýmy. 
 
 
 
Kdo najde ztracená písmenka? 
 
KAŽDÁ    MLADÁ    VRÁNA    ZRÁNA 
 
RÁDA     KRÁKÁ     NA     HAVRANA. 
 
A     PAN     HAVRAN     VRÁNÁM      RÁD 
 
ZAKRÁKÁ      PAK     PATNÁCTKRÁT. 
 
                                                              Z časopisu Mateřídouška 
Nápověda: 
Je to samohláska, v některých slabikách je krátká a v některých dlouhá. 
 
 
 



Hrajeme si na básníka 
 
Kuře pípá, koza mečí,                                         
kočka mňouká, ovce bečí, 
myška piští, moucha bzučí, 
vepřík chrochtá, kráva bučí, 
kanár zpívá, holub vrká, 
kočka škrábe, beran trká, 
hraboš hrabe, krtek ryje, 
z hadů může uštknout zmije, 
ryba plave, lítá pták, 
pozpátku jen leze rak, 
v noci sova v lese houká, 
liška lstivě z nory kouká, 
tetřev toká, jelen troubí, 
že už v lese rostou houby!                                                  
   
                                                         Z časopisu Mateřídouška 
 
Úkol č. 2: 
Dopiš do básničky rýmy. 
 
 
Úkol č. 3: 
Napiš krátkou básničku ( 1 sloku) o zvířatech.Nezapomeň na název. 
 
Rozmazlená kočka 
 
Naše malá kočka 
má zelená očka, 
myši ona neloví, 
raději má cukroví. 
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